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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 10 november 2021 

inzake Gemeentebegroting 2022 

Voorbereidende commissievergadering 15.00-21.05 uur en vervolgens 

openbare (digitale) raadsvergadering van 22.15-23.05 uur  
 

  

ONDERWERP + VOORSTEL 

 

Over

heid.

nl 

 

BESLUIT 

 

MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

 

1 Opening en mededelingen 

 

   

2 Benoemingen 

 

   

a Installatie heer D.J. van der Meide 

(PvdA) als lid van de 

gemeenteraad i.v.m. vacature 

 geïnstalleerd  

b Installatie mevrouw J. de Jonge 

(PvdA) als lid van de raad i.v.m. 

vervanging ziekteverlof 

 geïnstalleerd   

3 Vaststelling agenda 

 

 vastgesteld  

4 Bekrachtiging geheimhouding 

 

   

 van bijlage 1 bij raadsvoorstel 

‘Vaststelling inrichtingsplan en 

uitvoeringskrediet Grote Markt’ 

van 3-11-2021 

 bekrachtigd  

5 BEHANDELING 

GEMEENTEBEGROTING 

2022 

   

a Begrotingswijzigingen 2e 

kwartaal 2021 VGRII 

(raadsvoorstel 15-10-2021) 

 

 aangenomen  

b Gemeentefonds 

septembercirculaire 

2021(raadsvoorstel 13-10-2021) 

 

 aangenomen  

c Belastingtarieven 2022 

(raadsvoorstel 30-9-2021) 

 

 aangenomen tegen: Stadspartij en 100%Groningen 

d Gemeentebegroting 2022 

(raadsvoorstel 30-9-2021) 

 aangenomen    tegen: SP en PVV 

  

Amendement 01 van S&S, In de jungle van de stad ben jij het steunpunt huren, wordt ingetrokken. 

Wethouder Vd Schaaf: college steunt bedoeling van het amendement, gaat in overleg met steunpunt huren. 

Rapportage bij het Meerjarenprogramma Wonen. Als er extra middelen nodig zijn, dan niet uit de AER maar 

uit intensivering wonen.  

Amendement 02 van SP, Fonds voor sociale vooruitgang, wordt verworpen (voor SP, overige fracties 

tegen). 
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Amendement 03 van SP en PvdD, Iedereen er warmpjes bij,(isolatiefonds), wordt verworpen (voor SP, 

PvdD, overige fracties tegen). 

Wethouder Broeksma: komt in januari terug bij de raad met voorstellen om het Fonds Energietransitie 

structureel te vullen.  

Amendement 04 van PvdD, CDA, Stadspartij, 100%Groningen, SP, S&S, Bewegende Stad (en 

Ommelanden), wordt verworpen (voor SP, VVD, PvdD, CDA, 100%Groningen, Stadspartij, S&S, PVV, 

overige fracties tegen).   
Wethouder Jongman: komt terug bij de raad op moment dat er meer geld nodig zou zijn. Wil dit onderdeel 

laten uitmaken van het coalitieakkoord waarbij het bedrag eventueel opgehoogd kan worden naar de 

oorspronkelijke € 150.000. 

Motie 01 van PvdA, GL, SP, PvdD, CU, Stadspartij, 100%Groningen, PVV, Gemeentelijke aanpak werkende 

armen, wordt aangenomen (met algemene stemmen).  

Motie 02 van PvdA, Stadspartij, PvdD, CU, SP, CDA, 100%Groningen, Betaalbaar wonen door sociale 

koopwoningen, een opkoopbescherming en uitbreiding van de zelfbewoningsplicht, wordt aangenomen (alle 

fracties voor, behalve VVD en PVV). 

Motie 03 van PvdA, SP, PvdD, GL, Stop de kostendelersnorm, wordt aangenomen (met algemene 

stemmen). 

Motie 04 van PvdA, S&S, SP, PvdD, D66, Stop de ombouw van kamers naar studio’s? wordt aangenomen 

(alle fracties voor, behalve VVD en PVV). 

Motie 05 van S&S, PvdD, Ik wil iets anders, ik wil iets anders (diversiteit nachtcultuur), wordt ingetrokken.  

Wethouder Benjamins: College werkt via verschillende beleidskaders aan borgen hiervan, ook binnen 

corona-herstelagenda. Wordt tevens meegenomen in onderzoek van vastgoedbedrijf naar panden in de 

binnenstad.  

Motie 06 van S&S, GL, PvdA, SP, PvdD, D66, CU, 100%Groningen, Stadspartij, Heb je even veel voor mij? 

(individuele studietoeslag), wordt aangenomen (met algemene stemmen).  

Motie 07 van S&S, CU, PvdD, 100%Groningen, Stadspartij, Night visie, Night visie, we know how to do it, 

wordt ingetrokken.  

Burgemeester: nodigt de initiatiefnemers uit om hierover mee te denken met ambtelijke ondersteuning, met 

name over de uitvoeringsproblemen. Fractie S&S pakt dit op.  

Motie 08 van Stadspartij, 100%Groningen, SP, PVV, A Tempo (nieuw muziekcentrum), wordt verworpen 

(voor SP, PvdD, 100%Groningen, Stadspartij, PVV, overige fracties tegen).  

Motie 09 van D66, GL, PvdD, CU, S&S, Ethische commissie voor data en technologie, wordt aangenomen 

(alle fracties voor, behalve VVD, 100%Groningen en Stadspartij).  

Motie 10 van S&S, Afscheid nemen bestaat niet (tegengaan braindrain), wordt ingetrokken.  

Wethouder Bloemhoff: er loopt al een onderzoek, publicatie binnenkort vanuit Hanzehogeschool. Zal dit na 

verschijning naar de raad sturen.  

Motie 11 van VVD, GL, SP, D66, CDA, Praatjes vullen geen (leegstands)gaatjes, wordt aangenomen (met 

algemene stemmen).  

Motie 12 van CDA, VVD, Stadspartij, 100%Groningen, D66, Geef geschiedenis de (regionale) ruimte, wordt 

aangenomen (alle fracties voor, behalve PVV en 2 leden van de PvdD). 

Motie 13 van D66, CU, VVD, GL, CDA, Ruimte voor wooncoöperaties en coöperatief particulier 

opdrachtgeverschap, wordt aangenomen (alle fracties voor, behalve de SP).  

Motie 14 van Stadspartij, VVD, 100%Groningen, CDA, PVV, Betalen uit het juiste potje (fietsparkeren niet 

uit het SIF), wordt verworpen (voor VVD, CDA, 100%Groningen, Stadspartij, PVV, overige fracties tegen). 

Motie 15 van SP, PvdA, GL, PvdD, Meer waardering, loon en zekerheid voor cruciale beroepen, wordt 

aangenomen (alle fracties voor, behalve D66 en VVD).  

Motie 16 van PvdD, Mag het misschien een onsje minder zijn (vrijstelling precariobelasting), wordt 

verworpen (voor PvdD, overige fracties tegen).  

Motie 17 van PvdD, GL, D66, Ambities groene daken, wordt aangenomen (alle fracties voor, behalve de 

PVV). 
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e Resultaten herzieningen 

Grondexploitaties (raadsvoorstel 

30-9-2021) 

 

 aangenomen met algemene stemmen 

f Herziening grondexploitatie 

Meerstad 2020 (raadsvoorstel  

30-9-2021) 

 

 aangenomen met algemene stemmen 

6 Sluiting  23.05 uur     

 
   


